MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

1 (46)

Plats och tid

Kommunkontoret, kl 08.00 - 12.10

Ajournering

Kl 09.20 - 09.35 kaffe
Kl 11.05 - 11.15

Beslutande

Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V)
Petter Hultdin (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S), ersättare för Jeanette Norberg (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML), kl 8.00 - 9.35, 9.55 - 12.10

Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Evelina Gustavsson, handl kollektivtrafik, § 141
Lars Ekberg, HR-chef, § 150

Rune Nilsson, IT-samordnare, § 142
Erik Lindblom, skolchef, § 136
Johnny Önnerlöv, VD Meni AB, § 157
Nina Olofsdotter, nämndsekr, § 158

Utses att justera

Stefan Lundgren, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret onsdag den 17 november 2021, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

135 - 161

Catrin Björck
Ordförande

Lennart Gustavsson
Justerande

Stefan Lundgren
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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§ 135
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson(V): Dagordningen godkänns med följande tillägg.
* Information om fastigheten Yxan 2, Malå Gummiverkstad AB
* Information om utvärdering av den nya politiska organisationen
BESLUT
- Dagordningen godkänns med följande tillägg.
* Information om fastigheten Yxan 2, Malå Gummiverkstad AB
* Information om utvärdering av den nya politiska organisationen.
-----
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Dnr 2021.177/04

Budget 2022 - Kommunstyrelsens styrkort 2022
Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort för 2022. Enligt styrprinciperna
för budget- och uppföljningsprocessen ska styrelse, nämnder och bolag
fastställa sina styrkort året innan aktuellt budgetår, ex år 2021 fastställer
man styrkorten för 2022.
Ledningsgruppen har tillsammans med andra medarbetare arbetat vidare med att ta fram ett förslag till kommunstyrelsens mål för 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 67/21.
Utbildningsutskottets protokoll, § 18/21.
Sociala utskottets protokoll, § 18/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande:
Kommunstyrelsens styrkort på målnivå 2022 fastställs med följande
ändringar. Under perspektivet Hållbar tillväxt slås målen ”Lärcentrum
ska vara en mäklare av utbildning som matchar det lokala näringslivet”
och ”Kompetensförsörjningen i Malå kommun ska motsvara verksamheternas behov” samman till ett mål lydande: Kompetensförsörjningen i
Malå kommun ska motsvara verksamheternas behov samt matcha det
lokala näringslivet. Under perspektivet Attraktiv kommun med hög livskvalitet ska ett mål finnas som lyder: Verksamheterna ska bedrivas med
hög kvalitet. Mätetalen kopplade till fastställda mål redovisas i kommunstyrelsens första sammanträde 2022.
BESLUT
- Kommunstyrelsens styrkort på målnivå 2022 fastställs med följande
ändringar.
Under perspektivet Hållbar tillväxt slås målen ”Lärcentrum ska vara en
mäklare av utbildning som matchar det lokala näringslivet” och ”Kompetensförsörjningen i Malå kommun ska motsvara verksamheternas
behov” samman till ett mål lydande: Kompetensförsörjningen i Malå
kommun ska motsvara verksamheternas behov samt matcha det lokala näringslivet.
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Under perspektivet Attraktiv kommun med hög livskvalitet ska ett mål
finnas som lyder: Verksamheterna ska bedrivas med hög kvalitet.
- Mätetalen kopplade till fastställda mål redovisas i kommunstyrelsens
första sammanträde 2022.
-----
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Dnr 2021.176/04

Budget 2022 - Kommunstyrelsens internbudget 2022
Allmänna avdelningen har arbetat med att upprätta förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2022. I och med den
nya politiska organisationen och i förlängning den nya tjänsteorganisationen blir det ett annat sätt att hantera kommunstyrelsens budget på
olika nivåer.
Kommunstyrelsen har i beslutet från kommunfullmäktige fått en budgetram på 193 614 tkr – i den ingår olika prioriteringar. Utifrån prioriteringarna samt en del justeringar mellan avdelningarna som nu ingår under
kommunstyrelsen har ett förslag arbetats fram på avdelningsnivå.
Den nya uppställningen är en utveckling av budgetprocessen samt ett
nytt arbetssätt där man tydliggör vilket ansvar avdelningschef har kontra
vilken roll politik har. Politik beslutar vad och tjänstepersoner hur, det vill
säga: politik har angett en ram till avdelningarna, och tjänstepersoner
anger hur den ska fördelas.
Historiskt sett har budgeten tagits på väldigt låg nivå, det vill säga politik
har beslutat om enstaka kronor. Sker sedan förändringar mellan verksamheter har avdelningschefer behövt ta upp internbudgeten för beslut
igen för minsta lilla förändring mellan verksamheterna (inom sin egen
avdelning). För att arbeta på en mer effektiv nivå och framför allt på ett
mer helhetstänkande och kommunövergripande sätt är det upp till respektive avdelningschef att fördela ut medel till sina respektive verksamheter. Detta innebär att varje avdelningschef har möjlighet att fördela
fritt mellan enheter och verksamheter samtidigt som man kan omfördela
löpande under året för att matcha toppar och dalar av olika händelser
som kan ske inom enheterna/verksamheterna. För ett kommunövergripande perspektiv har dessutom kommunchefen i detta avseende alltid
det övergripande yttersta ansvaret för budgeten och möjlighet att omfördela mellan avdelningarna – av samma anledning när det behövs täckas ett underskott från en avdelning till en annan.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 68/21.
Utbildningsutskottets protokoll, § 17/21.
Sociala utskottets protokoll, § 17/21.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Kommunstyrelsens internbudget 2022 godkänns. Information om kommunstyrelsens verksamhetsbudget 2022 ska ges vid kommunstyrelsens
första sammanträde 2022.
BESLUT
- Kommunstyrelsens internbudget 2022 godkänns.
- Information om kommunstyrelsens verksamhetsbudget 2022 ska ges
vid kommunstyrelsens första sammanträde 2022.
-----
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Dnr 2021.180/04

Fastställande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för
kommunstyrelsen 2022. Det som tillkommit är:
- Investering för ombyggnad av arbetsförmedlingens lokaler för anpassning till Malåbostadens behov. Kostnaden tas ut på hyran.
- Investering av ett verksamhetssystem för att få en effektiv ”kundtjänst”.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 77/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrelsen upphör att gälla. Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns med följande ändringar. Tillägg av projekten Ombyggnad entré kommunhuset, 200 tkr, ansvarig Ella-Marit Pilto samt
Videokonferens + möbler, 65 tkr, ansvarig John Olsson. I projekten Ridhus, Kylanläggning ishall samt Ombyggnad AF lokaler byts den ansvariges namn Ebbe Ström Bergstedt ut till Lars Grundberg. Summan 5 600
tkr ändras till 5 865 tkr.
BESLUT
- Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrelsen upphör att
gälla.
- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns med följande ändringar.
Tillägg av projekten Ombyggnad entré kommunhuset, 200 tkr, ansvarig Ella-Marit Pilto samt Videokonferens + möbler, 65 tkr, ansvarig
John Olosson.
I projekten Ridhus, Kylanläggning ishall samt Ombyggnad AF lokaler
byts den ansvariges namn Ebbe Ström Bergstedt ut till Lars Grundberg.
Summan 5 600 tkr ändras till 5 865 tkr.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lina Dahlbäck
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Dnr 2021.184/61

Skellefteå kommun som huvudman för fjärrbaserad gymnasieutbildning
Arjeplog, Malå, Norsjö, Skellefteå och Sorsele kommuner har inlett ett
samarbete för att utreda möjligheterna och planera för att erbjuda gymnasieprogram genom fjärrundervisning med start höstterminen 2022.
Detta ärende är för att ytterligare förtydliga kommunens viljeinriktning
utifrån tidigare beslut (KS 2020-11-10, § 148).
Utbildningarna kommer att erbjudas via fjärrundervisning från Skellefteå
kommun, på fyra högskoleförberedande program och på lärlingsutbildning. De elever i samarbetskommunerna som söker och antas till de
fjärranpassade högskoleförberedande utbildningarna kommer att delta i
undervisningen på distans från sin hemkommun i årskurs 1. I årskurs 2
och 3 kommer eleverna att läsa på plats på Anderstorpsgymnasiet eller
Baldergymnasiet i Skellefteå via ordinarie skolförlagd undervisning. Elever som söker och antas på yrkesprogram som ges via lärlingsutbildning kommer att under hela sin studietid befinna sig i sin hemkommun.
Gymnasiegemensamma ämnen ges via fjärrundervisning och yrkesämnen ges på plats på ett lokalt företag.
Bedömningen är att de fjärranpassade gymnasieutbildningarna bidrar
till ett mer allsidigt och attraktivt utbildningsutbud till en likvärdig kostnad, vilket gagnar både elever och samarbetskommuner.
Ett vikande elevunderlag och kärvare ekonomi har lett till att flera kommuner i regionen har fått allt svårare att erbjuda ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar i gymnasieskolan. Om utbildning inte
kan erbjudas i hemkommunen kan elever tvingas flytta till annan ort direkt efter årskurs 9.
Mot bakgrund av detta har Arjeplog, Malå, Norsjö, Skellefteå och Sorsele kommuner inlett ett samarbete för att utreda möjligheterna och planera för att erbjuda gymnasieprogram genom fjärrundervisning med start
höstterminen 2022.
Utbildningens struktur
Skellefteå kommun kommer att anpassa fyra högskoleförberedande
gymnasieprogram, med sammanlagt ett tiotal inriktningar, för fjärrundervisning:
•
•
•
•
Justeringsmännens sign

Samhällsvetenskapsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Teknikprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet.
Beslutsexpediering
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De elever i Arjeplog, Malå, Norsjö och Sorsele som söker och antas till
de fjärranpassade utbildningarna kommer att delta i undervisningen på
distans från sin hemkommun i årskurs 1. Detta ger eleven ett år nära
hemmet och gör att eleven får ytterligare ett år på sig att förbereda sig
för studier på annan ort.
Årskurs 2 och 3 kommer eleverna att läsa på plats på Anderstorpsgymnasiet eller Baldergymnasiet i Skellefteå via ordinarie skolförlagd undervisning. Boende i Skellefteå under årskurs 2 och 3 ordnar eleven själv.
Skellefteå kommun avser även att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning i
följande yrkesprogram och inriktningar.
•
•
•
•
•
•
•

VVS- och fastighetsprogrammet - inriktning VVS
Barn- och fritidsprogrammet - inriktning barnskötare
Industriprogrammet
Handels- och serviceprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktning husbyggnad
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Lärlingsutbildning ges i hemkommunen under elevens hela studietid under tre år förutsatt att lärlingsplats tillhandahålls på orten. Gymnasiegemensamma ämnen ges via fjärrundervisning och yrkesämne ges på
plats på ett företag lokalt.
Med fjärrundervisning avses undervisning som ”bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum
men inte i tid” (Skolverkets definition). Detta innebär att elevens hemkommun behöver tillhandahålla lokaler som stödjer fjärrundervisning
samt studiehandledare som stöttar eleverna med tekniken och med studierna. Hemkommunen ansvarar även för nätverk, skolmåltider och
elevresor.
Stor vikt kommer att läggas vid att eleverna som studerar högskoleförberedande program via fjärrteknik känner samhörighet både i sin grupp
och på sina respektive program för att underlätta övergången till de
skolförlagda studierna på Anderstorpsgymnasiet respektive Baldergymnasiet i årskurs 2. Nätverk mellan orter och elever på lärlingsutbildning
blir också en nödvändighet för att skapa trivsel.
Ekonomi
På högskoleförberedande program betalar hemkommunen under elevens första år interkommunal ersättning minus 5 procent i avdrag för lokaler och måltid, under förutsättning att det totala elevantalet för fjärrutbildningen är ca 40 elever. Vid annat elevtal som påverkar de ekonoJusteringsmännens sign
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miska förutsättningarna sker samråd med samarbetskommunerna om
förändrad dimensionering och ekonomisk ersättning. Under elevens
andra och tredje år på högskoleförberedande program, i Skellefteå, betalar hemkommunen interkommunal ersättning.
När det gäller lärlingsutbildning gäller ordinarie interkommunal prislista
för yrkesutbildningar i Skellefteå kommun under alla tre åren. Hemkommunen ansvarar för skolmåltider och lokaler för de dagar eleven
studerar gymnasiegemensamma ämnen via fjärr vid lärcentra.
Samverkan och dimensionering
Redan idag finns ett samverkansavtal om gymnasieutbildning inom
Västerbottens län som ger elever i länet möjlighet att fritt söka till alla
kommunala gymnasieutbildningar i länet. Alla elever konkurrerar då på
lika villkor och blir förstahandsmottagna, vilket även kommer att gälla
för de fjärranpassade utbildningarna. Elever från Malå, Norsjö och Sorsele som söker till de fjärranpassade gymnasieprogrammen kommer
alltså att bli förstahandsmottagna.
Arjeplog ingår inte i Västerbottens länssamverkan, men elever från Arjeplog som söker till de fjärranpassade utbildningarna kommer i och
med att avtal upprättas att bli förstahandsmottagna om motsvarande
program inte erbjuds i Arjeplog.
Enligt beräkningar utifrån elevtal i samarbetskommunerna som väljer
högskoleförberedande utbildning är det rimligt att första läsåret utgå
från att totalt ca 40 elever, ca 10 elever per program, kommer att söka
och antas till den fjärranpassade gymnasieutbildningen. I samråd med
samarbetskommunerna kan platser flyttas mellan programmen inför
omvalsperioden. Dimensioneringen är beroende på hur många klasser
per program som startats vid Skellefteås gymnasieskolor.
Lärlingsutbildning är mer flexibel vad gäller elevtal, det som begränsar
platser är främst tillgången till lärlingsplatser på företag. Genom lärlingsutbildning kan eleven genomföra en stor del av både de teoretiska inslagen och APL (arbetsplatsförlagt lärande) i hemkommunen och utbildningsutbudet och dimensioneringen av utbildningen kan enkelt anpassas efter behoven på den lokala arbetsmarknaden i hemkommunen.
För att elever ska kunna ansöka till, antas till och påbörja den fjärranpassade gymnasieutbildningen hösten 2022 krävs beslut om att samarbetskommunerna ska genomföra utvecklingsarbetet och marknadsföring av utbildningarna. Bedömningen utifrån det hittills genomförda arbetet är att de fjärranpassade gymnasieutbildningarna skulle bidra till ett
mer allsidigt och attraktivt utbildningsutbud till en likvärdig kostnad, vilket gagnar både elever och samarbetskommuner.
Justeringsmännens sign
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Ärendet är förberett enligt checklistan för jämställdhetssäkra beslut. Av
de högskoleförberedande program som planeras erbjudas fr o m höstterminen 2022 är samhällsvetenskapsprogrammet traditionellt sett kvinnodominerat och teknikprogrammet mansdominerat, medan könsfördelningen på ekonomi- respektive naturvetenskapsprogrammet är relativt
jämn. Vad gäller yrkesprogrammen är könsfördelningen relativt jämn på
restaurang- och livsmedelsprogrammet, medan barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och handel- och serviceprogrammet är kvinnodominerade. VVS- och fastighetsprogrammet, byggoch anläggningsprogrammet och industriprogrammet är mansdominerade.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
Utbildningsutskottet protokoll, § 16/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande:
Planerat upplägg för fjärrbaserad gymnasieutbildning med Skellefteå
kommun som huvudman godkänns. Utbildningsavdelningen i Malå
kommun ges i uppdrag att teckna de avtal som behövs för att kunna genomföra den planerade utbildningen med start höstterminen 2022.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Planerat upplägg för fjärrbaserad gymnasieutbildning med Skellefteå
kommun som huvudman godkänns.
- Utbildningsavdelningen i Malå kommun ges i uppdrag att teckna de
avtal som behövs för att kunna genomföra den planerade utbildningen
med start höstterminen 2022.
-----
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Dnr 2021.161/71

Antagande av Handlingsplan för att stärka barns rättigheter
Konventionen om barnets rättigheter, den s k barnkonventionen, antogs
av FN:s generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige 1990. För
att synliggöra barns rättigheter ytterligare och skapa en grund för ett
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet där rättigheterna ses
utifrån ett helhetsperspektiv blev barnkonventionen lag den 1 januari
2020.
Under våren och hösten 2021 har tre personer anställda inom Malå
kommun utbildat sig till barnrättsstrateger via Länsstyrelsen i Västerbotten. Som en del i denna utbildning ingick att ta fram en handlingsplan
för att stärka barns rättigheter och i deras fall valde de att göra en kommunövergripande handlingsplan eftersom denna saknas i kommunen.
I handlingsplanen gjordes en kortare nulägesbeskrivning hos kommunchef, verksamhetschefer samt VD för Malåbostaden AB. Det framkom i
nulägesbeskrivningen att det arbetas med barnperspektiv och barnrättsfrågor inom flera verksamheter men att det saknas en förankring och
samsyn för hur arbetet med barnrätt ska se ut, genomföras och följas
upp.
Bedömning
Varje kommun bör ha en handlingsplan för hur man kommunövergripande arbetar med att implementera barnkonventionen i alla kommunens verksamheter och bolag samt hur man synliggör barnens rätt i alla
frågor som direkt eller indirekt rör barn.
För att lyckas med implementeringen av barnkonventionen i kommunen
finns i handlingsplanen mål uppsatta samt åtgärder som bör genomföras under en fyraårsperiod. Hur verksamheterna och bolagen arbetar
med barnrätt bör följas upp och redovisas årligen följt av eventuell revidering av handlingsplanen.
BESLUTSUNDERLAG
Jeanette Norbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 76/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Upprättad Handlingsplan för att stärka barns rättigheter antas med följande
ändring. På sida 6 under rubriken 4 Åtgärder/ 4.1 Styrning, ledning och
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Sammanträdesdatum

Blad nr

13

organisation/Mål ändras sista meningen lydande Att kommunen tillsätter
en barnrättssamordnare med ansvar att leda barnrättsarbetet i kommunen
tillsammans med tjänstepersoner från de olika verksamheterna. till att lyda
Att kommunen utser en barnrättssamordnare med ansvar att leda barnrättsarbetet i kommunen tillsammans med tjänstepersoner från de olika
verksamheterna.

TILLÄGGSFÖRSLAG TILL FÖRSLAG TILL BESLUT
Lennart Gustavsson (V): Resurser för barnrättsarbete beaktas i kommande budgetarbete.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslag på Ylva Olofssons förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden förslag på Lennart Gustavssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättad Handlingsplan för att stärka barns rättigheter antas med följande ändring.
På sida 6 under rubriken 4 Åtgärder/4.1 Styrning, ledning och organisation/Mål ändras sista meningen lydande Att kommunen tillsätter en barnrättssamordnare med ansvar att leda barnrättsarbetet i kommunen tillsammans med tjänstepersoner från de olika verksamheterna. till att lyda
Att kommunen utser en barnrättssamordnare med ansvar att leda barnrättsarbetet i kommunen tillsammans med tjänstepersoner från de olika
verksamheterna.
- Resurser för barnrättsarbete beaktas i kommande budgetarbete.

-----
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Dnr 2021.137/51

Fastställande av Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2022 - 2025
Alla kommuner ska årligen ta fram en kollektivtrafikplan som behandlar
det innevarande året samt åren som följer. Den framtagna kollektivtrafikplanen är uppdelad i fem avsnitt: inledning, nuläge, mål och transportpolitiska ambitioner samt utvecklingsområden.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-04-13, § 113 har kollektivtrafikplanen remitterats till de politiska partierna samt till de trafikutövare som
är verksamma i Malå kommun. Det svar som inkommit har beaktats i
kollektivtrafikplanen. Det har också genomförts ett dialogmöte med utvecklingsavdelningen om vilka utvecklingsbehov näringslivet har framfört. Det har också genomförts ett dialogmöte med bussbolag.
I Kollektivtrafikplanen 2022 - 2025 är all statistik och fakta uppdaterad.
BESLUTSUNDERLAG
Evelina Gustavssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 71/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2022 2025 fastställs. Malå kommun ska i olika sammanhang verka för att
skolskjutsar ska vara tillgängliga för allmänheten.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2022 - 2025 fastställs.
- Malå kommun ska i olika sammanhang verka för att skolskjutsar ska
vara tillgängliga för allmänheten.
-----
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Dnr 2021.167/10

Fastställande av Bredbandsstrategi 2021 - 2025
Region Västerbotten har tillsammans med kommunerna i Västerbotten,
förutom Umeå och Skellefteå, tagit fram en ny bredbandsstrategi. Den
gamla strategin behövde ses över och den nya behövs för framtida ansökningar om bidrag för stödmedel till utbyggnad av bredbandsnätet.
Bedömning
Den nya strategin speglar verkligheten på ett bra sätt. Vi har tillsammans i Västerbotten tagit fram detta förslag och den blir ett bra stöd för
kommande arbete med bredbandet.
BESLUTSUNDERLAG
Rune Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 74/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Bredbandsstrategi 2021 - 2025 fastställs. Bredbandsstrategi för Malå
kommun 2015 - 2020, fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-23, §
87 upphör att gälla.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Bredbandsstrategi 2021 - 2025 fastställs.
- Bredbandsstrategi för Malå kommun 2015 - 2020, fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-23, § 87 upphör att gälla.
-----
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Dnr 2021.191/46

Antagande av Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen - Malå/
Norsjö miljö- och byggnämnd
Mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning 2017/625 började gälla i
december 2019 och att det i april 2021 gjordes anpassningar av svenska lagar och förordningar har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
uppdaterat underlagen för kommunernas taxesättning inom livsmedelskontrollen. Bland annat har det nya begreppet annan offentlig verksamhet införts och det möjliggörs för en successiv övergång till efterhandsdebitering. Det finns också flera andra nyheter i underlaget, till exempel
möjliggörs en ökad avgiftsfinansiering för RASFF-ärenden.
Bedömning
Miljö- och byggnämnden har utgått ifrån SKR:s underlag för ny taxa för
avgifter inom livsmedelslagstiftningen. Timavgiften är för närvarande
(2021) 993 kronor per timme för registrering och extra kontroll samt
1 203 kronor per timme för planerad kontroll.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 97/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till miljö- och byggnämndens förslag, lydande: Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen antas. Taxan träder i kraft 2022-01-01.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen antas.
- Taxan träder i kraft 2022-01-01.
-----
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Dnr 2021.185/10

Fastställande av Riktlinjer för utövandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, verksamhet i kommunala bolag samt
verksamheter i kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Utöver detta så har styrelsen från den 1 januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen enligt 6 kap 9 § KL
vilket innebär att kommunstyrelsen årligen ska pröva om bolagens verksamhet varit förenligt med fastställda kommunala ändamål samt om
verksamheten utförts inom ramen för kommunala befogenheter.
Arbete med uppsiktsplikten pågår löpande under året och omfattar verksamhet, personal och ekonomi. För att ännu förtydliga vad arbetet med
uppsiktsplikten innebär så har nu riktlinjer tagits fram där det framgår
vad kommunstyrelsen ska ta ställning till, vilka uppgifter/aktiviteter som
ska genomföras samt vad som förväntas av dem som uppsiktsplikten
omfattar.
Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela kommunstyrelsen och
kan inte delegeras.
Bedömning
Att ha riktlinjer bedöms hjälpa kommunstyrelsen i arbetet med att leda,
samordna och ha uppsikt över kommunens angelägenheter.
Ärendet bedöms inte ha någon större ekonomisk påverkan.
Ärendet bedöms vara jämställt, d v s påverka flickor/kvinnor och pojkar/
män lika.
BESLUTSUNDERLAG
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 69/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Riktlinjer för utövandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt fastställs.
Justeringsmännens sign
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BESLUT
- Riktlinjer för utövandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt fastställs.
-----
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Dnr 2021.181/00

Fastställande av Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå kommun
Indikationer om hög arbetsbelastning, oro med anledning av pågående
omorganisation samt otydlig rollfördelning/ansvarsfördelning mellan
tjänstepersoner och politiker har framkommit.
Målet för den politiska ledningen och kommunens ledningsgrupp är att
skapa förutsättningar för ett bra samarbete som leder till ett ännu bättre
arbetsklimat och tydlig struktur i hela organisationen. Att fortsätta leverera tjänster och service till malåborna ska vara i fokus.
I (av kommunstyrelsen 2021-06-08, § 73 antaget förslag till) åtgärder för
att utveckla samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner framkom
önskat läge som:
- Det finns en tydlig struktur i den politiska beslutsprocessen - från förslag till beslut
- Det finns en tydlig ärendehanteringsprocess
- Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan politikerna och tjänstemännen
- Det finns mötesplatser där dialog förs mellan politikerna och tjänstemännen.
För att nå det önskade läget beslutade kommunstyrelsen i samma sammanträde (2021-06-08, § 73) bl a att kommunchefen får i uppdrag att ta
fram Riktlinjer om beredningens uppdrag. Med beredningens uppdrag
menas ärendehanteringsprocessen i Malå kommun.
Förslag till Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå kommun har
upprättats enligt uppdrag.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 73/21.
Utbildningsutskottets protokoll, § 20/21.
Sociala utskottets protokoll, § 20/21.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Riktlinjer
för ärendehanteringsprocessen i Malå kommun fastställs.
BESLUT
- Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå kommun fastställs.
-----
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Dnr 2021.175/00

Fastställande av plan för internkontroll 2022
Enligt reglementet för intern kontroll ska en plan för internkontrollen för
innevarande år fastställas.
Förslag till plan för internkontroll har upprättats.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 75/21.
Utbildningsutskottets protokoll, § 19/21.
Sociala utskottets protokoll, § 19/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Upprättat
förslag till plan för internkontroll 2022 fastställs.
BESLUT
- Upprättat förslag till plan för internkontroll 2022 fastställs.
-----
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Dnr 2021.178/00

Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2022-01-01--12-31
I det Gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt
kommunstyrelsen och dess utskott framgår följande.
1

Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente…
Med nämnd avses även kommunstyrelsen.
10

Nämndernas och utskottens arbetsformer
Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller vid förfall för denne av andre vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Kommunstyrelsen har att namnge ordföranden, vice ordförandena samt
att utse kontrasignant och dess ersättare.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 78/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, född 1954, utses
till att underteckna handlingar 2022-01-01--12-31. Kommunstyrelsens
vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961, utses till ersättare för
ordföranden att underteckna handlingar 2022-01-01--12-31. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne Hellsten, född 1949, utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna handlingar 2022-01-01--1231. Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant
2022-01-01--12-31. Ekonomichef Lina Dahlbäck, född 1987, utses till
ersättare för kontrasignanten 2022-01-01--12-31.
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BESLUT
- Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, född 1954, utses
till att underteckna handlingar 2022-01-01--12-31.
- Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961,
utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 202201-01--12-31.
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne Hellsten, född 1949,
utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna handlingar
2022-01-01--12-31.
- Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant 202201-01--12-31.
- Ekonomichef Lina Dahlbäck, född 1987, utses till ersättare för kontrasignanten 2022-01-01--12-31.
-----
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Dnr 2021.179/00

Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2022-01-01--12-31
I det Gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt
kommunstyrelsen och dess utskott framgår följande.
1

Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente…
Med nämnd avses även kommunstyrelsen.
10

Nämndernas och utskottens arbetsformer
Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar…
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Kommunstyrelsen har att bestämma vem som i övrigt ska underteckna
handlingar. Firmatecknare ska således utses.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 79/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2022-01-01--12-31.
Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren 202201-01--12-31.
BESLUT
- Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2022-01-01--1231.
- Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren
2022-01-01--12-31.
-----
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Dnr 2021.192/10

Information om särskilt riktade insatser - Budgetförutsättningar 2022
I dokumentet Budgetförutsättningar 2022 framgår särskilt riktade insatser, enligt nedan.
- En ny ÅVC ska byggas under 2022, revidering av planer
- Utredning av lokalförsörjning inkl äldreboenden, sep 2022
- Utredning byggnation simhall/sporthall/utebad, sep 2022
- Digitaliseringsstrategi, sep 2022
- Risk- och konsekvensanalyser ska följa med utredningar
Dessutom har frågan om samordnad fastighetsförvaltning aktualiserats
under hösten.
En ny ÅVC
Investeringen finns i kommunstyrelsen investeringsplan för 2022 och
ska verkställas under 2022.
Utredning av lokalförsörjning inkl äldreboenden
En arbetsgrupp har arbetat med frågan under våren och kommit till insikten att det behövs investeringsmedel/projektmedel för att gå vidare i
frågan.
Utredning byggnation simhall/sporthall/utebad
En arbetsgrupp har arbetat med frågan och kommit till insikten att det
behövs investeringsmedel/projektmedel för att gå vidare i frågan.
Digitaliseringsstrategi
Arbetet med en digitaliseringsstrategi ska upptas under vintern.
Samordnad fastighetsförvaltning
En arbetsgrupp har arbetat med frågan under 2017. Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 7 i ärendet ”Utredning om samordnad fastighetsförvaltning”:
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30, § 184 lydande: Malå kommuns samlade fastighetsskötsel ska bedrivas av Malåbostaden AB.
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Verkställandet av beslutet att den samlade fastighetsskötseln ska bedrivas av Malåbostaden AB avvaktas tills att översynen av Malåbostaden AB och kommunstyrelsen är klar, dock senast 2018-01-01. upphävs.
- Utredningens alternativ 1 (Kommunen fortsätter som idag) ska gälla.
Bedömning
Utifrån ovanstående bakgrund är bedömningen att det behöver tillskjutas medel för att anlita konsulthjälp som kan ta fram relevanta underlag
för politiska beslut.
Ett ärende om tillskjutande av investeringsmedel/projektmedel ska
handläggas och tas upp i kommunstyrelsens första sammanträde 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2021.193/02

Information om åtgärder för arbetsmiljön i kommunhuset
Indikationer om hög arbetsbelastning, oro med anledning av pågående
omorganisation samt otydlig rollfördelning/ansvarsfördelning mellan
tjänstepersoner och politiker har framkommit.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 73 att
- ”Förslag till åtgärder - utveckla samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner” antas enligt upprättat förslag.
- Ledningsgruppen ansvarar för att vidta åtgärder för arbetsmiljöarbetet
i kommunhuset.
- Uppföljning av åtgärder för arbetsmiljön i kommunhuset lämnas till
kommunstyrelsen 2021-11-09.
En information om åtgärder gällande samarbetet politiker och tjänstemän gavs till kommunstyrelsen 2021-10-05.
1 Beslutade/genomförda åtgärder gällande arbetsmiljön i kommunhuset. Enligt beslutet åvilar detta uppdrag kommunens ledningsgrupp.
Vilka åtgärder som är beslutade/genomförda, se nedanstående tabell.
Enligt Jan Asks utredning - ”Angående generell uppfattning avseende egen arbetsmiljö och samarbete
inom och mellan funktioner”.

Justeringsmännens sign

Förslag på åtgärder
Genomgång av enkätresultat och
konsults föreslagna åtgärder.

Uppföljning 211105

• Anordna information till chefer
gällande personal- och löneenhetens tidsgränser.

• Arbetsledarmöte i
december 2021

• Anordna information till chefer
där IT får beskriva sitt uppdrag

• Arbetsledarmöte i
december 2021

• Inget behov föreligger att ha
möte mellan sociala och integration

• Ingen åtgärd

• Inget behov föreligger att ha
möte mellan utbildning och integration.

• Ingen åtgärd
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Enligt Jan Asks utredning - ”organisationsförändring för tjänstepersonerna”.

• Möte mellan miljö- och byggavdelningen och teknisk avdelning
kommer att anordnas när ny
verksamhetsansvarig för anläggning har börjat sin anställning.
• Enkätundersökning till medarbetare i kommunhuset genomförs december 2021 och återrapporteras till kommunstyrelsen vid första sammanträdet
2022 - ansvarig personalchef.
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• Möte genomfördes
i oktober 2021

• Under planering

2 Redovisning och uppföljning av åtgärder gällande samarbetet mellan
politisk organisation och förvaltande organisation, se dokumentet
”Uppföljning av åtgärder för att utveckla samarbetet mellan politiker
och tjänstemän”.
Bedömning
1 Frågan gällande den egna arbetsmiljön och samarbete inom och
mellan funktioner.
Den av Jan Ask utförda utredningen i februari 2020 visade att en absolut huvuddel av medarbetarna i kommunhuset upplever både sin generella arbetsmiljö och samarbetet inom egen enhet som bra! Även det
egna uppdraget upplevs av de allra flesta som tydligt.
Utredaren föreslog åtgärder och det är dessa som ledningsgruppen har
förhållit sig till. Nu har och kommer det att genomföras ett antal punktinsatser utifrån utredarens förslag. Men huvudarbetet med arbetsmiljöoch organisationsfrågorna bedrivs i den befintliga mötesstrukturen –
medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, skyddsronder av olika slag och i
de olika samverkansgrupperna. Det är den här mötesstrukturen som är
viktigt för en organisation ha. En struktur som är en förutsättning för att
kunna tillskapa en hälsofrämjande organisation. Malå kommun är på
god väg att implementera en sådan ändamålsenlig mötesstruktur.
2 Samarbete mellan politisk organisation och förvaltande organisation.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 73 att
”Förslag till åtgärder - utveckla samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner” antas enligt upprättat förslag.
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Sedan dess har tjänstepersoner arbetat med att verkställa åtgärderna det arbetet finns redovisat i dokumentet ”Uppföljning av åtgärder för att
utveckla samarbetet mellan politiker och tjänstemän”.
Utgångspunkt (beslutad lokalt i Malå kommun):
Målet för den politiska ledningen och kommunens ledningsgrupp är att
skapa förutsättningar för ett bra samarbete som leder till ett ännu bättre
arbetsklimat och tydlig struktur i hela organisationen. Att fortsätta leverera tjänster och service till malåborna skall vara i fokus.
I följande dokument finns en tydlig rollfördelning mellan politikerna och
tjänstepersonerna.
• Kommunallagen
• Arbetsordning för Kommunfullmäktige
• Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen
• Delegationsförteckning
Och nu också i dokumentet –
• Ärendehanteringsprocessen
Hur samarbetet därutöver ska genomföras finns inte beskrivet i några
lagar eller förordningar. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har
utifrån genomförda utbildningar, erfarenhet och forskning sammanställt
ett stödmaterial som finns presenterat på deras hemsida. Där konstateras:
• Att utveckla och leda en kommun är ett gemensamt uppdrag för politiken och verksamheten.
Har man:
• Genom ett gemensamt fokus
• Tydligt uppdrag
• Ett bra samarbete
• Ett gemensamt ansvar för
helheten i kommunen

Justeringsmännens sign

Ger det:
När alla kommunicerar
samma budskap – en gemensam bild – samma
berättelse

Beslutsexpediering

Resulterar i:
Då ökar genomslag
och resultat!

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Sammanträdesdatum
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Man kan konstatera att när samarbetet mellan individer fungerar då ger
det:
En kultur som bygger på tilllit, medskapande och förnyelse som ger - Ökat genomslag och resultat för
malåborna!
Ansvaret för att skapa en kultur som beskrivs i rutan här ovan ligger på
den enskilde politikern och tjänstepersonen.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekberg tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr

31

Dnr 2021.171/60

Återrapportering av Malå kommuns förskolors systematiska kvalitetsarbete
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän,
förskole- och skolenheter systematiskt ska följa upp verksamheten,
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det
planera och utveckla utbildningen. Varje huvudman måste därför hitta
sina egna former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är alltid densamma; att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Huvudsyftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är
också att skapa delaktighet och dialog vad gäller måluppfyllelse kopplat
till både framgångsfaktorer och eventuella brister.
I Malå kommun leds, samordnas och utvärderas det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningsnivå av skolchef och denne ansvarar också för
redovisning till huvudman.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
Utbildningsutskottets protokoll, § 15/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande:
Återrapporteringen av Malå kommuns förskolors systematiska kvalitetsarbete godkänns.
BESLUT
- Återrapporteringen av Malå kommuns förskolors systematiska kvalitetsarbete godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Erik Lindblom

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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Dnr 2021.194/60

Information om Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av
huvudmannens ansvarstagande för grundskolan i Malå kommun
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap, 19 - 20 §§ skollagen
(2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning av Malå kommun avseende de förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen
klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen.
Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden.
Inom varje område bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om
en huvudman bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver
inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder
begärs också av huvudmannen. Om en huvudman bedöms uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan lämna framåtsyftande kommentarer.
I Skolinspektionens beslut bedömer man att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Malå kommun i följande utsträckning.
Gällande huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Huvudmannen gör i flera delar relevanta analyser av studieresultat och
resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden, men utvecklingsområden finns. Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del.
• Huvudmannen behöver analysera hur undervisningens upplägg och
genomförande påverkar studieresultaten.
Gällande huvudmannens kompensatoriska arbete
Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå
utbildningens mål så långt som möjligt.
Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 25 mars 2022 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån det identifierade utvecklingsområdet och resultatet av dessa åtgärder.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Erik Lindblom

Utdragsbestyrkande
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BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen om Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av huvudmannens ansvarstagande för
grundskolan i Malå kommun noteras.
BESLUT
- Informationen om Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning
av huvudmannens ansvarstagande för grundskolan i Malå kommun
noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021.195/60

Information om beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Malå gymnasieskola i Malå kommun
Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av Malå gymnasieskola i syfte
att kontrollera att Malå kommun uppfyller de krav som följer av lagar
och andra föreskrifter som gäller för verksamheten. Tillsynen har omfattat områdena Undervisning och lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd samt Grundläggande förutsättningar för skolenheten. Tillsynen
har genomförts via digitala intervjuer med elever, lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor, samt genom granskning av inhämtad dokumentation. I detta beslut beskriver Skolinspektionen den brist som har
konstaterats vid tillsynen. Med anledning av den rådande coronapandemin har verksamhetsbesök inte kunnat genomföras vid tillsynstillfället.
Grundläggande förutsättningar för skolenheten Skolinspektionen konstaterar att Malå kommun inte uppfyller författningskraven vid Malå
gymnasieskola avseende att varje elev har en mentor (15 kap, 19 a §
skollagen 2010:800).
Rektorn har vid tillsynstillfället inte fastställt vilken mentor som respektive elev har. Mot bakgrund av att eleverna hade en mentor under föregående läsår och att bristen är begränsad till innevarande läsår bedömer Skolinspektionen att bristen är mindre allvarlig och tilldelar därför
Malå kommun en anmärkning.
Rättslig reglering
Enligt skollagen ska varje elev ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska särskilt uppmärksamma tecken på att
eleven kan behöva stöd och i så fall skyndsamt informera berörd skolpersonal. Skolinspektionens utredning I intervjuer med elever och lärare
framkommer det att det finns en osäkerhet om vilken mentor eleverna
har. Detta bekräftas i intervju med rektorn som uppger att vilken eller
vilka lärare som ska ha ett mentorskap i sin tjänst inte har beslutats vid
tidpunkten för tillsynen. Tanken är enligt rektorn att de lärare som har
utrymme i sin tjänst ska ha ett mentorskap och att rektorn och lärarna
hittills under läsåret har delat på de uppgifter som ingår i ett mentorskap.
Motivering till anmärkning
Verksamheten vid Malå gymnasieskola uppfyller inte författningarnas
krav fullt ut. Skolinspektionen bedömer bristen som mindre allvarlig och
meddelar huvudmannen en anmärkning.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Erik Lindblom, Ulrika Renström

Utdragsbestyrkande
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BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Information om beslut för gymnasieskola med
introduktionsprogram efter tillsyn i Malå gymnasieskola i Malå kommun
noteras.
BESLUT
- Information om beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram
efter tillsyn i Malå gymnasieskola i Malå kommun noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Blad nr
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Dnr 2021.196/10

Information om anmälan enligt lex Maria
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) handlägger anmälningar enligt
lex Maria, socialstyrelsen har ansvaret för föreskriften. En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig
sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Anmälan ska vara
IVO tillhanda snarast efter inträffad händelse. Anmälan görs av anmälningsansvarig, det vill säga befattningshavare som vårdgivare utsett att
svara för anmälningsskyldigheten enligt lex Maria.
Information ges om ett patientfall – bristande följsamhet av tryckavlastande åtgärder. Händelsen är utredd och och anmäld till IVO enligt lex
Maria.
BESLUTSUNDERLAG
Oksana Renströms tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Oksana Renström

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Sammanträdesdatum

§ 155

Blad nr
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Dnr 2021.197/60

Redovisning till huvudmannen av anmälningar om kränkande behandling
Skollagen (6 kap, 10 §) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin
tur har skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs av skolchef och redovisas för kommunstyrelsen.
Från och med den 1 januari till och med den 21 oktober 2021 har 37 anmälningar om kränkande behandling inkommit till utbildningsavdelningen. Samtliga 37 anmälningar finns inom grundskolans verksamheter. 23
av 37 anmälda ärenden är avslutade. 22 av de 37 anmälda händelserna har inträffat sedan skolstart ht -21. Nästan 45 % av anmälningarna
innehåller verbala kränkningar.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av anmälningar om kränkande
behandling noteras.
BESLUT
- Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Erik Lindblom

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Sammanträdesdatum

§ 156

Blad nr
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Dnr 2021.200/10

Redovisning av medborgarförslag som inte har beretts färdigt
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa medborgarförslag som inte har beretts färdigt
inom sex månader.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige har då möjligheten att avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
I dagsläget finns ett medborgarförslag som inte har hunnits besvaras
inom handläggningstiden på sex månader;
- Sandning av gång- och cykelvägar (dnr 2020.194/09)
Dialog har hållits med förslagsställaren och beslut planeras att kunna
fattas vid kommunstyrelsen sammanträde den 22 februari 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av medborgarförslag som inte
har beretts färdigt godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Redovisningen av medborgarförslag som inte har beretts färdigt godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Sammanträdesdatum

§ 157

Blad nr

39

Dnr 2021.203/10

Information om fastigheten Yxan 2, Malå Gummiverkstad AB
Johnny Önnerlöv, VD Meni AB informerar om arbetet med uppbyggnaden efter branden i Malå Gummiverkstad AB:s lokaler.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Sammanträdesdatum
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Blad nr

40

Dnr 2021.204/10

Information om utvärdering av den nya politiska organisationen
Kommunen införde sommaren 2020 en ny politisk organisation och nu
är det dags för utvärdering av densamma.
Politiska partier och tjänstemän har ombetts komma in med synpunkter
på den nya organisationen. Fyra yttranden har inkommit. Utifrån dessa
yttranden anordnades en workshop där man diskuterade för- och nackdelar med den nya organisationen. Fler workshop ska hållas. Eventuella beslut om förändringar av den nya organisationen tas i kommunfullmäktige juni 2022. Om organisationen ska förändras, införs inte förändringarna före valet 2022.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 159
Ordföranden informerar
Medborgardialogen om framtidens äldreomsorg i Malå kommer att utvärderas. Cirka 60 personer deltog i dialogen den 4 november. Ny dialog är utlovad inom ett halvår.
Setra har beslutat att investera nästan 400 miljoner kronor i Malå. Kommunen har kontaktat bl a Trafikverket och länsstyrelsen. Det innebär
vissa krav på kommunalt agerande.
Under veckan pågår ”Här finns jobben”. Fredag är den huvudsakliga
mässdagen.
Måndag den 8 november genomfördes en workshop utifrån den hållbarhetsanalys som gjorts av Malå sameby.
Landsbygdsdagen genomförs i Malå 2121-11-20. Malå lämnar över till
Norsjö.
Dialog pågår om framtida rekryteringar. Malå kommun har ett antal pensionsavgångar bland centrala tjänstepersoner. Arbetet kräver planering
för att kunna genomföras smidigt.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden, utskott och tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
ÄRENDE

DELEGAT

Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem
som inte tillhör hens föräldrar eller vårdnadshavare

Sociala utskottet

Beslut om regler för bidrag till föreningar
och studieförbund

Allmänna utskottet

Beslut om villkor och avgifter för lokaler
och anläggningar

Allmänna utskottet

Beslut om anstånd med betalning av skuld Emma Marklund
till kommunen, upp till 5 000 kronor i högst
3 månader
Beslut om anstånd med betalning av skuld Jim Lundmark
till kommunen, upp till 50 000 kronor i
högst 3 månader
Bevilja/avslå rese- och löneförskott över
1 000 kronor

Lars Ekberg

Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla lön Lars Ekberg
under ledighet vid fackligt förtroendemannauppdrag enligt AB
Bevilja/avslå ansökan om tjänstledighet för Lars Ekberg
enskild angelägenhet med bibehållna löneförmåner under högst 10 arbetsdagar/kalenderår för personal
Bevilja/avslå ledighet med eller utan lön
vid läkarbesök enligt AB

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Ekberg

Utdragsbestyrkande
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Bevilja/avslå kulturbidrag samt fritidsbidrag Gunnar Harr
inom fastställd budgetram
1.8 Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst Ulrika Grensell
enl lagen om färdtjänst §§ 6 - 10
1.1 Fastställande av attestantförteckningen Jim Lundmark
1.6 Förändring av fastställd kollektivtrafik
under året

Evelina Gustavsson

Gallring/avverkning av lövsly/buskar/träd/
skog på kommunens mark dock högst till
ett belopp av 20 000 kronor (exkl moms) i
varje enskilt fall

Lars Grundberg

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark

Lars Grundberg

8.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd

Angelica Mörtsell
Jeanette Norberg
Agnes Ljung
Elisabeth Nordström

8.2 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Jeanette Norberg

8.3 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver
försörjningsstöd

Angelica Mörtsell
Stefan Lundgren
Elisabeth Nordström

8.6 Beslut om att inleda utredning

Angelica Mörtzell
Jeanette Norberg
Stefan Lundgren

8.11 Beslut om öppenvård

Jeanette Norberg

8.12 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj

Stefan Lundgren

11.1 Godkännande av faderskapsbekräftel- Angelica Mörtzell
se
Agnes Ljung
13.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst Ulrika Grensell
13.4 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/växelvård m m
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ulrika Grensell
Utdragsbestyrkande
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14.5 Beslut om bistånd i form av ledsagarservice

Lena Holmgren

14.6 Biträde av kontaktperson

Lena Holmgren

14.13 Beslut om daglig verksamhet

Lena Holmgren

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.
BESLUT
- Delegationsbesluten är anmälda.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 161
Redovisning av meddelanden
Malå kommun/Tekniska avdelningen

Tillåtelse till arrendatorn
Meni AB att utföra anläggningsarbeten för att skapa
fler husvagnsplatser i Tjamstanbackarna

Malåbostaden AB

Beslut 211020, § 47 - Budget 2022

Malå Energi- och Industri AB

Beslut 211019, § 70 - Budget 2022
Beslut 211019, § 71 - Styrkort 2022

Länsstyrelsen i Västerbottens län

501-10449-2019. Beslut Slutligt bidrag för det lokala
naturvårdsprojektet Inventering av leder samt entré
Malå, Malå kommun
501-10455-2019. Beslut Slutligt bidrag för det lokala
naturvårdsprojektet Rastplats Kolvdammen, Malå
kommun

Norsjö kommun/Trepartens renhållningsnämnd

Protokoll 210928

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 211013

Länssamverkansgruppen

Protokoll 210917

Region Västerbotten/Patientnämnden

Beslut 210916 - Patientärenden T2 2021
Beslut 210916 - Covid 19ärenden, maj - augusti
2021

Justeringsmännens sign
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Beslut 210916 - Rapport
om påminnelser på begäran om yttrande och ärenden som eskalerats enligt
PN eskaleringsprincip under T1 och T2 2021.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av meddelandena godkänns.
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